METAYHTEISKUNTA
Ainutlaatuinen metodiikka kehittämään yhteiskuntaa

Kansalaisdemokratiaa! Valtajärjestelmän haastamista!
Bisneksen optimointia! Moniarvoisuutta!

”Tämä on ihan huippua fasilitointiin”

•
•
•
•

Yhteiskunnan päättäjille
Kouluttajille
Yliopistoille
Yrittäjille, ekosysteemeihin

Valtaisa määrä
näkökulmia ja
viestintäkeinoja!

Kehitä työtäsi ja todellisuuttasi
virtuaalisen meta-tason avulla
Systeemi on mentaalinen kuvaustapa: ontologia, kuten symboli

SCIENCE II: Maailma on
joukko systeemeitä

SCIENCE II: MaailmaToteutus
Rakenne
•Kehitys
on joukko systeemeitä
Tahtotila

•Ideat
•Kontrolli
•Arkkitehtuuri
•Taidot
•Tulevaisuus •Organisaatio
•Yhteydet
•Kumppanit •Aikomukset •Johtaminen
•Identiteetti

Verkosto
Toiminnat
Merkitys
Kohde
•Käsite

•Käyttäjät
•Hyöty

•Toimivuus
•Arviot

Käsitys jokaisesta systeemistä paranee vaiheittain.

Systemaattinen kohteiden tunnistaminen ja kybernetiikka tarjoavat
menetelmiä: reittejä kohti monialaisia ratkaisuja, poikkitieteellistä asennetta,
parantaa ammattien välistä yhteistoimintaa, luoda ideoita digitalisaatiolle…

Yhteiskunta rakentuu suhteista
Tieto muodostuu vaikutuksissa, missä systeemit kohtaavat.
Markkinat välittävät tietoa, tarpeita, valmiuksia, tuloksia ja haasteita.
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Kuinka vaikutat
yhteiskunnassa
Metayliopiston esittelemä metodi avaa kognitiivisella arkkitehtuurillaan
pääsyn taitojen ymmärtämiseen, tiedoilla johtamiseen, systeemien
problematiikkaan, talouselämän haasteisiin, IT-alan ratkaisuihin ja
kestävään kehitykseen kaikissa muodoissaan. Se on kognitiivinen
innovaatio, metodiikka, jolla on kolme ainutlaatuista ominaisuutta:
1) yleisluonteisuus (filosofia), 2) syvällisyys kohteiden analysoinnissa
(erittelykyky) ja 3) diagnostiikka (kyky paikantaa ja tunnistaa ongelmia).
Tulevaisuuden hankesuunnittelua tukee metodiikka (16 kompetenssia):

IDEA JALKAUTUU YHTEISKUNTAAN
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Metayhteiskunta on loistava ”peliareena”, kehitysalusta kaikille
kehityskykyisille: koululaisista huippujohtajiin ja tutkijoihin asti.
Se sisältää objektiiveja malleja ja rooleja jakaantuen 10
pääalueeseen, joilla luoda subjektiivisiakin tulkintoja tavoitteestaan.
Siihen liittyy laaja videomateriaali ja mentorointi. Avainteemoja ovat
vertaisoppiminen (Wikinomics), arvojohtaminen, kestävä kehitys
(viable system), uusi tiede: Science II sekä kaikki ajattelun metodiikat.
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